ALL WEATHER

Artikl 308
Charakteristika
Artikl 308 byl vyvinut speciálně pro markýzové konstrukce, u kterých je vyžadována vyšší voděodolnost. Výrobek 308
proto poskytuje dvojí ochranu, jak před slunečním zářením, tak také před lehkým deštěm. Je mimořádně vhodný pro
velké markýzové konstrukce, zastřešení letních zahrádek, stánků...
Užitné hodnoty
Tato tkanina se vyznačuje brilantními barvami, jejich vysokou stálostí a odolností proti průtlaku vody. Je odolná proti
hnilobě, odpuzuje olej a špínu. Nenáročná na údržbu, omyvatelná čistou vodou a houbičkou nebo měkkým kartáčem
(nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem chlóru), příp. doimpregnujte kvalitní impregnací na stany na bázi fluorkarbonu.
Údaje o tkanině
100% akrylové vlákno, tkanina cca 30,0/15,0 vláken/cm, vybavená impregnací a jednostrannou akrylátovou vrstvou,
celková hmotnost ca 320 g/m2. Maximální odolnost v tahu (DIN EN ISO 13 934-1); osnova cca 140 daN/5 cm, útek
cca 75 daN/5 cm. Vodní sloupec min. 800 mm, mulda 120 mm/min. 48 hodin.
Všechny vzory s [Tropfen] jsou k dostání také jako článek 308 „All weather“.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ÚDRŽBU
Ochrana vlákna TEXgard®
Rozhodli jste se pro markýzovou látku skupiny Sattler, jež je chráněna impregnací TEXgard®. Díky ochraně vlákna
TEXgard® si markýzové látky při správném ošetřování ponechávají dlouho svůj hezký vzhled.
Všeobecné pokyny pro údržbu TEXgard®
Ochrana vlákna propůjčuje textilii vynikající hydrofobní vlastnosti. Ochrana zůstává zachována i při častém navíjení.
Markýzu srolujte v mokrém stavu pouze ve výjimečných případech a při nejbližší příležitosti ji ihned roztáhněte a
nechejte vyschnout.
Všeobecné pokyny pro odstraňování skvrn
Skvrny od mastnoty nebo oleje vzniklé při montáži je možno odstranit čisticím benzínem a suchým savým hadříkem.
Kapaliny odstraňte suchým savým hadříkem. Volné nečistoty pravidelně kartáčujte nebo ostříkejte vodou (například
zahradní hadicí – nepoužívejte tlakové přístroje např. typ Kärcher). Před zasunutím nechejte markýzu důkladně
uschnout. Pokud je nutno provést důkladnější čištění, markýzu očistěte houbičkou nebo měkkým kartáčem a jemným
mýdlovým louhem (cca 2%) – roztok nesmí obsahovat chlór a jiné bělící prostředky. Poté důkladně opláchněte vodou,
aby na markýze nezůstaly žádné zbytky mýdla.

